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  جملس حقوق اإلنسان
  السابعةالدورة
   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق
  مية واألمني العاماإلنسان وتقارير املفوضية السا

  ،*بيـالروسا، ـ، بوليفي*)ةـاإلسالمي - ة ـهوريـمج(ران ـإي
  ،*، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية*اجلمهورية العربية السورية

  مشروع قرار: ، سري النكا، كوبا، نيكاراغوا*زمبابوي

   تكوين مالك موظفي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان- /...٧

    ،                جملس حقوق اإلنسان   إن 

            ، الذي قررت     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠              اجلمعية العامة      قرار    من   )  ز ( ٥            إىل الفقرة       إذ يشري  
                                                                                              أن يضطلع اجمللس بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحـدة                            فيه اجلمعية   

        ديـسمرب   /                كـانون األول     ٢٠            املـؤرخ       ١٤١ /  ٤٨           يف قرارها                                              حلقوق اإلنسان، على حنو ما قررته اجلمعية                 السامية  
١٩٩٣    ،   

   ،                                                                                   جبميع القرارات ذات الصلة هبذه املسألة اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان واجمللس            ً وإذ حييط علماً  

                                           حلقوق اإلنسان عن تكوين مـالك مـوظفي                                                 بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية                 ً     ً    وإذ حييط علماً أيضاً     
   ، )١ (                                    وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  مف

  
                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان   *

) ١ (  A/HRC/7/57.  
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                                                                                 بتقريري وحدة التفتيش املشتركة عن متابعة االستعراض اإلداري ملفوضية األمـم                        ً        وإذ حييط علماً كذلك   
   ، )٣ (                               األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       مفوضية                       وعن متويل ومالك موظفي  )٢ (                          املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

                                              مالك املوظفني أن يقلص فعالية عمل املفوضـية           يف                                  أن من املمكن الختالل توازن            عتبار                وإذ يأخذ يف اال     
              ً                          منحاز ثقافياً وغري ممثل لألمم املتحدة ككل،                                السامية إذا ما نظر إليه على أنه 

                                                                                        أمهية مواصلة اجلهود اجلارية ملعاجلة اختالل التوازن فيما يتعلق بالتمثيل اإلقليمـي                                وإذ يؤكد من جديد     
                    ي املفوضية السامية،    ملوظف

                                                                                           على أن االعتبار الفائق يف استخدام موظفني على مجيع املستويات هو ضرورة تـأمني أعلـى                           وإذ يشدد     
                 املقدرة والرتاهة، و                 مستوى من الكفاءة 

               بأن هذا اهلدف                 ويعرب عن اقتناعه                       من ميثاق األمم املتحدة    ١٠١           من املادة  ٣         الفقرة                  وإذ يضع يف اعتباره  
                        التوزيع اجلغرايف العادل،             يتفق مع مبدأ 

                                                                              أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسية املناسبة التابعة للجمعية العامة املنوط هبا                      ً وإذ يؤكد من جديد أيضاً  
                                                مسؤوليات عن املسائل اإلدارية واملتعلقة بامليزانية،

               ايف يف مالك موظفي                                                                 مبا ذكرته املفوضية السامية يف تقريرها ومؤداه أن حتقيق التوازن اجلغر    يرحب  -  ١  
                                              إىل املفوضية السامية وخلفائها اختاذ كل التدابري      ويطلب                                                املفوضية السامية حلقوق اإلنسان سيظل إحدى أولوياهتا، 

                                                                            الالزمة إلصالح اختالل التوازن احلايل يف التوزيع اجلغرايف ملالك موظفي املفوضية السامية؛

                 ً                                قترحة واملتخذة فعالً ملعاجلة اختالل التوازن يف التوزيع                   مبختلف التدابري امل        ً            حييط علماً مع االهتمام  -  ٢  
                                                                                  ً  اجلغرايف ملالك املوظفني، مع التشديد على أن اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف ال يزال بارزاً؛

                           إضافية لتحـسني التوزيـع                                                بالتزام املفوضية السامية بوضع تدابري               ً                ً     حييط علماً مع االهتمام أيضاً      -  ٣  
                                ً     ُ                                    اجلغرايف يف املفوضية السامية، وفقاً ملا ذُكر يف االستنتاجات الواردة يف تقريرها؛

          بلوغ اهلدف                                                                     إىل املفوضني الساميني املستقبليني مواصلة تعزيز اجلهود اجلارية يف العمل على     يطلب  -  ٤  
                                                      املتمثل يف حتقيق توازن جغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية؛

                                                                                     على أمهية تعزيز التنوع اجلغرايف عند تعيني موظفني يف الوظائف الرفيعة املـستوى                       ً  يشدد أيضاً   -  ٥  
                                                                                                                  ووظائف الفئة الفنية، مبا يف ذلك وظائف كبار املديرين، باعتباره مبدأ من مبادئ سياسات التوظيف يف املفوضية                 

          السامية؛

                                                      

) ٢ (  A/59/65-E/2004/48و   Add.1.  

) ٣ (  JIU/REP/2007/8.  
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                                               ة العامة لألمم املتحدة، مع مراعـاة أمهيـة                                                          الطابع الفريد للمفوضية السامية داخل األمان          يؤكد  -  ٦  
                                                                                                       اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، وكذلك أمهية النظم السياسية واالقتصادية 

                                                              القانونية املختلفة، بالنسبة لتعزيز عاملية حقوق اإلنسان ومحايتها؛ و

        املؤرخ    ٢٥٨ /  ٥٥               ً                         من الفرع عاشراً من قرار اجلمعية العامة  ٣                           إىل األحكام الواردة يف الفقرة     يشري   -  ٧  
                                                                               بشأن إدارة املوارد البشرية، اليت كررت فيها اجلمعية طلبها إىل األمني العام أن يضاعف     ٢٠٠١      يونيه  /        حزيران  ١٤

      دارات                                                                                          جهوده الرامية إىل حتسني تكوين األمانة العامة من خالل كفالة توزيع جغرايف واسع وعادل للموظفني يف اإل
       كافة؛

                                                                                               اجلمعية العامة على النظر يف اختاذ تدابري إضافية لتعزيز النطاقات املستـصوبة للتـوازن                   يشجع  -  ٨  
                                                                                                            اجلغرايف يف مالك موظفي املفوضية السامية الذين ميثلون اخلصائص الوطنية واإلقليمية وشىت اخللفيات التارخييـة               

                     قتصادية والقانونية؛                                                والثقافية والدينية وكذلك تنوع النظم السياسية واال

                                                               الكبرية يف املوارد البشرية واملالية املخصصة ألنشطة املفوضية السامية؛  ة  د        بالزيا    يرحب  -  ٩  

      ٢٠٠٦        ديـسمرب   /                كـانون األول     ١٩          املؤرخ      ١٥٩ /  ٦١                                        بأمهية متابعة قرار اجلمعية العامة          ّ  يسلّم  -   ١٠  
                                      دمي الدعم واإلرشـادات إىل املفوضـية                                                                  على ما يتسم به من أمهية قصوى أن تواصل اجلمعية تق                ويشدد          وتنفيذه،  

                                                                                  السامية يف العملية اجلارية لتحسني التوازن اجلغرايف يف تكوين مالك موظفي املفوضية السامية؛

     ً          وفقاً لربنامج     ٢٠٠٩                                 ً     ً    َّ  ً                     إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً شامالً وحمدَّثاً إىل اجمللس يف عام      يطلب  -   ١١  
                                                                       طاقه على غرار هيكل تقريرها ونطاقه ومع التركيز بشكل خاص علـى                                                   عمله السنوي، على أن يكون هيكله ون      

   .                                                                      التدابري اإلضافية املتخذة إلصالح اختالل التوازن يف التكوين اجلغرايف ملالك موظفيها

 -  -  -  -  -  

  


